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  تلقيح مصنوعي از ديدگاه اخالق و حقوق كيفري
  1خواه رضا وطن

  چكيده
هاي طبيعي بشر و  از ديرباز توليد مثل و در نتيجه تداوم نسل يكي از آمال و خواسته

هاي  هاي متمادي انسان هرچند در قرن. شود درحقيقت يك نوع كمال محسوب مي
نازايي همسرانشان اين آرزو را  متعددي به دليل عدم قدرت باروري شخصي و يا به علّت

هاي نوين و  ها منقرض گرديد ولي امروزه پيشرفت با خود به گور بردند و نسل آن
ي انسان و حيوانات به غير  شدن نطفه روزافزون علم پزشكي سبب گرديده است كه بسته

اين . پذيرگردد ازطرق ديگري نيز امكان) آميزش(شده و طبيعي آن  از راه شناخته
هاي متعددي  هاي پزشكي معروف هستند، از راه ها كه در حالت كلّي به باروري روش

ها  اين نوع از باروري. شوند انجام مي... و 1، ميكروانجكشن، تلقيح مصنوعي ARTازجمله 
به نحوي كه امروزه از اهم . العاده اي يافته است ي دوم قرن بيستم گسترش فوق از نيمه
كه ساليان  آوري با وجود اين شود و اين فن اين قرن محسوب  ميهاي  ها و پيشرفت پديده

گيرد ولي به طور محدود  مديدي است كه در اكثر كشورهاي دنيا مورد استفاده قرار مي
يكي از ) تلقيح مصنوعي(موضوع مورد مطالعه . وارد ايران شده است 1368از سال 
هايي است كه در  اع روششامل انوهاي باروري غيرطبيعي است و  ترين روش قديمي

هاي مختلف اندام تناسلي زن  شدن در قسمت ها تمام مايع مني بعد ازآمادگي يا پرورده آن
كند  گيرد و بدون نزديكي جنسي، امكان برخورد اسپرم و اوويست را فراهم مي قرار مي

پرم رحمي يعني استفاده از اس مصنوعي، تلقيح داخل ترين نوع تلقيح و در حال حاضر شايع
و يا فرد ديگري ) AIH2 همولوك يا(ازشوهر ) نه كل مايع مني(شده  پرداخت

مصنوعي تخمك زن با اسپرم شوهرش  تلقيح. است 4TDI و يا) 3AID يا هترولوك(
باشد و از  عمل صحيحي است كه داراي آثارحقوقي مي) تلقيح همگون يا متجانس(
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ر حقوق ايران و حقوق خارجي هم به اين باشد و د نظر فقهي نيز تقريباً بالاشكال مي نقطه
ي يك روش درماني نگريسته و طفل متولد شده در اثر اين نوع از تلقيح را  عمل به ديده

كارگيري اين  دانند وگروهي از فقها هم كه به ملحق به زن و شوهر منتسب به آنان مي
نظير؛   دماتي حرامهاي مق اند، به جهت بيم از ارتكاب كار روش را مورد ترديد قرار داده

اخذ تخمك از زن توسط نامحرم و يا اخذ اسپرم به روش غيرمجاز بوده است ولي تلقيح 
چه با رضايت يا ) تلقيح ناهمگون يا نامتجانس(مصنوعي تخمك زن با اسپرم مرد بيگانه 

دانان و هم از ديدگاه  بدون رضايت زوج، محيط ظهور آراي متفاوت از هم در منظرحقوق
. طوركلي استفاده از اين روش موافقان اندك ولي مخالفان فراواني دارد شد و بهفقهي با

هاي مختلفي، همچون؛ نسب، ارث، محرميت،  هرچند موضوع موردمطالعه را از جنبه
توان مورد بررسي قرار داد ولي ابتناي اين مقاله بررسي  مي.. حضانت، واليت، نفقه و

انگاري درخصوص برخي  و تشريح لزوم جرم موضوع از ديدگاه اخالق و حقوق كيفري
  .باشد ي مرتبط مي حواشي مستحدثهاز مسايل و 

  
  واژگان كليدي
  انگاري اخالق، جرمباروري پزشكي، اهداي جنين، تلقيح مصنوعي،  ژنتيك انساني،
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  تلقيح مصنوعي از ديدگاه اخالق و حقوق كيفري

ويژه در  هاي مختلف و به عرصههاي سريع و روزافزون علم پزشكي در  پيشرفت
، بهداشت و  ي سالمت ي ژنتيك انساني نه تنها مشكالت جديدي را در عرصه زمينه

ي باورهاي اجتماعي، اخالقي،  ها ايجاد نموده بلكه در عرصه محيط زيست انسان
اي از  پاره. هاي فراواني شده است پرسش مذهبي و روابط حقوقي نيز موجب بروز 

اند  اند و كالف سردرگمي را ايجاد نموده هم گره خورده چنان به نها آ اين پرسش
ها كه در دنياي پيشين  ظهور اين پرسش. آساني ميسر نيست ها به كه گشودن آن

دانان را چنان به  اخالق و حقوق سابقه نداشته است، ذهن علماي اخالق و حقوق
برخورد با اين  سازد كه برخي اوقات سازمان فكري آنان را در خود مشغول مي

ها سريع است و  در اين عرصه با وجود اين كه پيشرفت. ريزد ها به هم مي پديده
هاي قانوني و اخالقي وافري وجود دارد، ولي قانون همگام با اين  نگراني

قانون بايد مكانيزمي را تدارك . اي آرام و تدريجي دارد ها نبوده و توسعه پيشرفت
ي مقبول جامعه،  ها ها و ارزش ي بين واقعيت ل مبادلهببيندكه در هر مورد با تسهي

تصميمات ضروري را اتّخاذ نموده و از اين طريق به دستاوردهاي ژنتيكي ناهيت و 
  ي اخالقي انگاري در موارد لزوم از هرگونه سوءاستفاده جهت ببخشد و با جرم

لوژي ژنتيك تنظيم مقرّرات براي تكنو. )15زاده،ص نايب(. گيري به عمل آورد پيش
يكم  و هاي عمومي بشر قرن بيست مندي خصوصاً درمورد ژنتيك انساني از عالقه

نحوي كه هم اكنون درتمامي جوامع بشري، مقرّرات قانوني، قواعد  است، به
هاي  هاي حقوقي و انجمن ها، شخصيت المللي،كميته هاي بين حقوقي، كنوانسيون
هاي مختلف تكنولوژيك ژنتيك  بهالمللي در حال تنظيم جن صنعتي داخلي بين

كه ژنتيك انساني يك موضوع خطرناك و مشحون از  هستند و با توجه به اين
ها، حقوق  ها، بيماران، خانواده كننده احتياط و نگراني براي سالمتي، محيط، مصرف
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ها و يك موضوع اخالقي براي اقشار مختلف جامعه است و داراي  مالكانه، دادگاه
ماعي، مذهبي و احساسي است فلذا تنظيم مقرّرات قانوني در اين هاي اجت پيامد

جايي كه  ناپذير است و ازآن خصوص و موضوعات مرتبط ضرورتي اجتناب
ها از تجارب  توان در اين زمينه شناسد، مي گونه مباحث مرز داخلي نمي اين

  5.كشورهاي ديگراستفاده كرد
نوزاد حاصل از روش لقاح  ي اخير، به خصوص پس از تولّد اولين درسه دهه

ها  اين پيشرفت. مثل در ابعاد مختلف پيشرفت كرده است خارج رحمي، علوم توليد
هاي  هاي نوين و انجام تحقيقات مدون در زمينه آوري گيري فن مديون به كار

بيولوژي تكويني، بيولوژي مولكولي، بيوتكنولوژي ژنتيك، ايمونولوژي، 
باشدكه منجر به  مثل مي هاي مرتبط با بحث توليد شناسي، طب و ساير رشته جنين
ها  هاي تشخيصي و درماني جديد در تشخيص و درمان ناباروري گيري روش شكل

از نظر لغوي، تلقيح از . باشد ها، تلقيح مصنوعي مي يكي از اين روش 6.شده است
 دهخدا،(باشد،  شدن جنس مونث مي كردن و آبستن ي لقح كه به معني آبستن واژه
شدن يك  عبارت است ازآميخته 7ي لقاح مأخوذ گرديده است وكلمه )6082ص 

ي تلقيح در لغت  و خود كلمه )1373بارباراجي كوهن،(تخمك و يك اسپروماتوزوئيد 
كوبي،تزريق واكسن  دادن و در علم طب به مفهوم مايه كردن،گٌش به معني آبستن

  .)1370خليل جر،دكتر(كار رفته است  گيري به منظور پيش به بدن به
ي دانش امروزي  اي نسبتاً جديد و زاييده تلقيح مصنوعي به شكل علمي پديده

اين پديده موانع بارداري را مرتفع كرده و در توليد مثل نقش شايان . بشر است
تواند  مي گيري از اين روش دانش پزشكي  نمايد و با بهره توجهي  را ايفا مي

باروري به  .رد در توليد نسل را جبران نمايدبسياري از نواقص و عيوب زن و م
اي كه امروزه مطرح است، با عنوان انتقال مني از راه  كمك ابزار پزشكي به شيوه

مساحقه در فقه اماميه و استدخال مني در فقه شافعي تناسب دارد ولي در روايات 
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زآيات، اي ندارد و فقط ا اي نداشته و در فقه نيز جز در عصر حاضر پيشينه سابقه
روايات و ابواب فقهي ديگر مرتبط و اصول وكليات فقه شيعه و از ادلّه و روايات 

ار  باروري توان احكام و آث هاي غيرطبيعي توليدمثل مي خاص مربوط به شيوه
  .)1383رضانيا،( پزشكي را استنباط كرد

هاي پزشكي در قوانين بسياري  موضوع مورد تحقيق و ساير طرق باروري
ولي در دكترين  .)376، ص  1349ضيايي؛ امامي، ( ، ازجمله ايران سابقه نداردورهاازكش

هاي كشورهاي غربي و بعضاً در اين اواخر در  و نظريات حقوقدانان و آراي دادگاه
ي  دركنگره 1951در سال. اي از قوانين اين كشورها مطرح شده است پاره

تلقيح مصنوعي به توافق ي روش  اروپاي شمالي، حاضرين در زمينهدانان  حقوق
المللي حقوق جزا  ي بين در نهمين كنگره. )101 ، صص1349،  ضيايي؛ امامي(نرسيدند 
در شهر هلند هرچند در اين مورد اظهار شدكه در تلقيح مصنوعي  1964در سال 

ي شخصي غير از شوهر چه با رضايت يا بدون رضايت زوج،  ي نطفه زن به وسيله
دهد و اين اقدام خالي ازاشكال قانوني نيست ولي در  يمشكالت فراواني روي م

نهايت نمايندگان كنگره عقيده داشتند كه تلقيح مصنوعي نبايد جرم شناخته شود و 
قوانين جزايي نبايد تلقيح مصنوعي را جز در موردي كه زن راضي نباشد و در 

اي طرح جديد قانون جز. موردي كه شوهر به اين كار رضايت ندهد، منع كند
آلمان نيز تلقيح مصنوعي را در صورتي كه نطفه متعلّق به شوهر نباشد، منع كرده 

  .)1343فقير،( است
در  1990در استراليا قانون مختصري در اين زمينه و در سال  1985در سال

انگليس و در اسپانيا وضع شد و اين دو كشور در حال حاضر در اين زمينه پيشگام 
آلمان بيشترين تعداد بارداري  2004تا سال . معي دارندهستند و قانون نسبتاً جا

ولي . هاي چهارم بودند مصنوعي دركل اروپا را داشت و فرانسه و بريتانيا در رده
 60با بيش از(ي اول، آلمان  در رده) هزار مورد 70با تقريباً (، فرانسه 2004در سال 
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ي سوم و  در رده)  ر موردهزا 41با تقريباً (ي دوم، اسپانيا  در رده)  هزار مورد
شود  تخمين زده مي .ي چهارم قرار داشتند در رده)  هزار مورد 40با بيش از (بريتانيا 

 2003در سال. باشد ميليارد1/1كه كلّ عمل لقاح مصنوعي درسراسردنيا، ساالنه
از . اند هزار نوزاد در سراسرجهان با استفاده از اين روش به دنيا آمده240تقريباً 
سال پيش، بيش از سه ميليون نوزاد از اين  29م اولين لقاح مصنوعي، يعني از هنگا

  8.اند طريق به دنياآمده
 سال درخصوص مسائل كيفري مبتالبه درخصوص موضوع مورد مطالعه، در

درمورد نسب و امنيت بهداشت  654و 653هاي  در فرانسه دو قانون به شماره 1994
ايران قانوني كه به تبيين مسائل و حواشي  توليد مثل وضع شده است ولي در

ي  كيفري محتمل اين امر بپردازد، به تصويب نرسيده است و صرفاً  قانون نحوه
هاي  قوس و پس از كش 1382اهداي جنين به زوجين نابارور در مرداد ماه سال 

وافر ميان مجلس و شوراي نگهبان و بعد از چند بار اصالح مورد تصويب قرار 
گيري از متخصصان اهل  ست كه اين قانون هم به جهت تعجيل و عدم بهرهگرفته ا

  .ي جوانب امر بسيار ناقص است بيني همه فن و عدم پيش
  

  تاريخچه ي موضوع مورد مطالعه ) الف
هاي درمان آن از ديرباز مورد توجه حكيمان و پزشكان  ي ناباروري و روش مسأله

ي مداواي ناباروري بر  هايي درباره ان نوشتهبوده وحتّي در مصر، يونان و روم باست
ناباروري در پنج قرن آغازين هجري   مسائل پزشكي، از جمله. جاي مانده است
زكرياي رازي در الحاوي و ابن سينا  در قانون براي درمان  . شكوفاترگرديد

 نازايي داروهايي را تجويز نموده اند و از قرن شانزدهم ميالدي موضوع ناباروري به
تلقيح مصنوعي بدواً به منظور اصالح نژاد و . صورت تخصصي مطرح گرديده است

اولين آزمايش را يكي از . تكثير نسل حيوانات اهلي به كار گرفته شده بود
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ها انجام داد  روي ماهي 1765در سال  9»لدويگ جاكوبي«دانشمندان آلماني به نام 
كم به انسان  نات انجام گرفت و كمو سپس در ايتاليا و بعداً در روسيه روي حيوا

گردد  برمي 1780نيز تعميم يافت و در واقع درغرب آغاز تلقيح مصنوعي به سال
وي در سال . ايتاليايي آن را بر روي سگ انجام داد  10»الزاد  اسپاالنزاي«كه 

هاي  در سال. توانست چنين آزمايشي را بر روي انسان انجام دهد 1781
ميمون، اسب، موش، سگ،   وني بر روي حيواناتي مانندهاي گوناگ بعدآزمايش
هايي غير از  ها انتقال اسپرم به روش در اين آزمايش. انجام شد... خرگوش و

در انگلستان، در سال  1799در سال   دانشمندان. هاي معمول انجام گرديد روش
ك نيويور«در فرانسه و در بيمارستان زنان  1868آمريكا و در سال   در  1866
ده سال بعد يكي از دانشمندان فرانسوي . هاي خود را انجام دادند آزمايش» سيتي

مورد  41ها انجام گرفته، زني كه تلقيح مصنوعي روي آن 72گزارش دادكه از بين
و  ها به بعد اين موضوع توجه علما ازآن سال. اند پاسخ مثبت يافته و بارورگرديده
  .دانشمندان را به خود جلب كرد

يكي از اطباي انگليسي مقيم مصر موسوم به دكتر جاميسون  1914ل در سا
ي زنان عقيم وجود دارد كه  اي براي معالجه شنيده بود كه در ميان بدويان طريقه

اين اتّفاق، . ميرند گونه زنان مي شود و گاهي اين ها مي شدن زن گاه منجر به آبستن
هاي فراوان دريافت كه زنان  پزشك انگليسي را به فكر فرو برد و وي با بررسي

را به زن نازا  خوانند وآن اي از پشم حيوانات، نظيرگوسفند افسون مي بدوي به قطعه
شود و  دهند تا به رحم خود بمالد و معتقد بودندكه زن با اين روش يا حامله مي مي

تري انجام دهد  اين مطلب باعث شد كه پزشك انگليسي تحقيقات دقيق. ميرد يا مي
ي مردان آغشته كرده و سپس  انجام دريافت كه زنان بدوي پشم را به نطفهو سر
را استعمال نمايدكه عالوه بر نطفه، مقدار زيادي از  دهند تا آن را به زن عقيم مي آن

اگر آن زن داراي . گردد هاي مضرّ موجود در پشم وارد رحم زن مي ميكروب



 

 

  1386 تابستان، اول، شماره اولسال             فصلنامه حقوق پزشكي/   140

تلقي
ري

كيف
ق 
حقو

 و 
الق

 اخ
گاه

ديد
از 

ي 
وع
صن

ح م
  

. مرد آمد و مي ورت از پا درميكرد و در غير اين ص ي قوي بود، مقاومت مي بنيه
ي تلقيح مصنوعي و از  اين موضوع دكتر جاميسون را به فكر انداخت كه به وسيله

راه صحيح علمي كار صحرانشينان و جادوگران را به نتيجه برساند و با تكنيك 
ي  ي آالت مصنوعي و لوله موجود، تلقيح مصنوعي زنان را انجام دهد و به وسيله

هاي فراواني را  ده ي مرد را به زن منتقل نمايد تا به اين وسيله خانوا آزمايش، نطفه
او در . گرديدند را نجات دهد كه در اثر نداشتن فرزند به متالشي شدن تهديد مي

ي مرد بيگانه استفاده  بودن اسپرم شوهر از نطفه ثمر اين مراحل گاهي به علّت  بي
هاي  فرزند به بيمارستان هجوم زنان بيرواج تلقيح مصنوعي در انگلستان و . كرد مي

شده و  لندن موجب شد كه موضوع تلقيح مصنوعي در بين عوام انگلستان مطرح
علّت مخالفت مجلس اين بود كه . وزير بهداري استيضاح و دولت تخطئه گردد

رسند و شناسنامه  گونه افراد، مانند اطفال قانوني، طبيعي و شرعي به ثبت مي چرا اين
هاي مذكور از تلقيح مصنوعي  با وجود اعتراض. شود ها صادر مي براي آن

طور  ي بهجلوگيري نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشي از تلقيح مصنوع
  .)2ـ1ميرهاشمي، صص( گردد گير مشاهده مي چشم
توانست انتقال تخمك را انجام دهد و در » كريكوري«دكتر  1929درسال  
 1978در سال  . ت آميز اسپرم، بانك آن تأسيس شدبا انجماد موفقي 1941سال 

بعد از » پاتريك استپو«شناس انگليسي با  همكاري زيست» رابرت ادوارز«دكتر 
دختري به نام  » I.VF«دو سال پژوهش توانستند از طريق تلقيح آزمايشگاهي 

 1979در سال  همچنين وي . را در  اولدهام انگلستان متولّد نمايند» لويز براون«
در  1980هاي ديگري نيز در  تولّد. يك نوزاد پسر به همين شيوه به دنيا آورد

در آمريكا صورت گرفت و اين مسأله چنان رايج شد كه در  1981استراليا و 
كودك از طريق باروري خارج رحمي  956فقط در كشور انگلستان حدود  1988

هاي جهان انجام  اكثر كشوردر  » I.VF«امروزه توليدمثل از طريق . متولّد گرديدند
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  اي كه هزاران نفر با اين شيوه متولد شده و حيات خود را ادامه گونه شود به مي
نيا انجام شد و طي  دركاليفر 1983بار در سال   اهداي جنين انسان هم اولين. دهند مي 

و همكارانش اسپرم اهداشده را در آزمايشگاه با تخمك تلقيح » تراونسن«آن 
در ايران  1369در سال . جنين حاصله را به رحم متقاضي انتقال دادند نموده و

هاي مزبور در بيمارستان افشار يزد گزارش داده شده  نخستين تولّد فرزند به شيوه
نخستين تولّد . در تهران تأسيس گرديد 1368ي رويان كه در سال  مؤسسه. است

ز طريق برداشت و تولّد ا 1372را در سال » F.I.V«فرزند به شيوه ي 
 گزارش داده است 1377و  1376هاي  اسپروماتوزوئيد و انجماد جنين را در سال

  .)33ي خلفي، شماره (
ي غيرطبيعي  ي اين رويه اي از كشورها تالش بر اين بود كه از اشاعه در پاره

ي  ها دركشور ايتاليا و در واتيكان، پاپ رهبر كاتوليك. جلوگيري به عمل آيد
ي اروپايي و  ح مصنوعي را تحريم كرد ولي بعضي از كشورهاجهان، تلقي

هاي  آمريكا با وجود مخالفت امروزه در . آمريكايي تلقيح مصنوعي را مباح دانستند
فراوان، تلقيح مصنوعي رواج دارد و پزشكان در صورت توافق زن و شوهر اقدام 

  11.نمايند به تلقيح مصنوعي مي
شود و يك سايت اينترنتي  م حاملگي انجام ميامروزه حتّي از طريق اينترنت ه

 mannotincluded.comاين سايت اينترنتي كه . ورزد به اين كار مبادرت مي
اي است براي زنان  نام دارد، در واقع واسطه» شود شامل مردها نمي«يعني
در اين روش . گرا يا زنان تنها كه جوياي بارداري و داشتن فرزند هستند جنس هم

ي مشتري ارسال  داري شده از طريق اين سايت اينترنتي مستقيماً به خانهاسپرم خري
منتقدان اين روش اين نوع بارداري . شود تا او شخصاً به تلقيح مصنوعي بپردازدمي

ي اسپرم ممكن است مبتال به ايدز باشد  دانند، چون شخص دهنده را غيربهداشتي مي
. ه هويت والدين خود را بشناسدو از سوي ديگر معتقدند هر كودكي حق دارد ك
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. اطّالع خواهد ماند كه از اين طريق در واقع كودك از هويت پدر خود بي درحالي
سي گفته  .بي .گذار اين سايت اينترنتي به خبرگزاري بي اما جان گونزالس، بنيان

توانند اسپرم شخصي را انتخاب كنند كه  كنندگان به سايت او مي است كه مراجعه
كند اشخاصي كه از  او ادعا مي. ها را داشته باشد ا و شخصيت مورد نظرآنه ويژگي

دهند، از ميان  طريق سايت اينترنتي او اسپرم خود را در اختيار مشتريان قرار مي
نزالس تحت  سايت اينترنتي آقاي گو. اند ترين افراد بريتانيا انتخاب شده سالم

كه بر تلقيح مصنوعي در اين كشور شناسي بريتانيا  پوشش سازمان باروري و جنين
. پردازد ي اسپرم تازه مي چون اين سايت اينترنتي تنها به عرضه. نظارت دارد نيست

هاي خود  شناسي بريتانيا اسپرم را در درمانگاه كه سازمان باروري و جنين  درحالي
دهد  ماه مورد آزمايش قرار مي را منجمد كرده و به مدت شش پذيرد و سپس آن مي

سايت اينترنتي جان گونزالس در يك سال اول فعاليت . تا آلوده به بيماري نباشد
خود به شانزده زن كمك كرده تا بارور شوند و تمام اين زنان به جز يك مورد 

پانصد  نام و اسپرم ي دهنده عنوان به مرد هزار سه نام سايت اين در. گرا بودند همجنس
  12.شود ها فاش نمي يك ازآن شده ولي نام هيچ عنوان پذيرندگان اسپرم ثبت زن به

ي مساحقه و  شدن زن از زن ديگر به وسيله در احكام اسالم، در مورد حامله
شده و  زن مورد مساحقه مي شدن   بازي كه بعضاً اين عمل باعث حامله همجنس

،  گرديد مي شدن زن  ي عمل ناشي از تفخيذ كه سبب حامله همچنين در زمينه
اي  در  اهللا خامنه خميني و آيت اهللا توان ارائه آيت احكامي را ميمصاديق و 

اهللا  آيت( اند تبيين اين موضوع اختصاص دادهيشان مسائل متعددي را به  ها رساله
  .)305-303اي، صص ؛ خامنه561- 559خميني، صص
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  اقسام تلقيح مصنوعي ـ ب
شود و در بين اين  توليد مثل به صورت غيرطبيعي از طرق مختلفي انجام مي

تلقيح  -1: ي آن بسيار متداول است كه عبارتند از  هاي مصنوعي دو طريقه روش
  .تلقيح مصنوعي خارجي - 2مصنوعي داخلي 

  

  تلقيح مصنوعي داخلي ـ1
شود و  شدن و پرورش نطفه در داخل رحم انجام مي در اين نوع از تلقيح، عمل بارور

ي زوجيت مشروع موجود  رابطه) مرد زن و(برحسب اين كه بين صاحبان نطفه 
بوده و يا چنين ارتباطي وجود نداشته باشد، اين روش به دو صورت لقاح همگون 

ين افراد يا تلقيح ب) نامتجانس(يا تلقيح بين همسران و لقاح ناهمگون ) متجانس(
  .گردد بيگانه تقسيم مي

  

  لقاح همگون يا تلقيح بين همسران -1- 1
ي  را به وسيله مرد را به نحوي به دست آورده و آن) ماسپر(دراين روش نطفه 

ي ديگري در مهبل يا در رحم همسر قانوني وي وارد  ي لقاح و يا هر وسيله لوله
هاي  گيرد كه استفاده از روش معموالً توسل به اين روش زماني انجام مي. نمايند مي

از قبيل؛   ضيمتداول يعني مقاربت دو همسر با مشكالت فيزيكي و عيوب و امرا
ي رحم يا كمي اسپرم و يا ناتواني جنسي مرد يا انزال  قابل نفوذ بودن دهانه غير

پزشكان مجرّب نيز در درمان  هاي پزشكان يا روان زودرس مواجه است و تالش
در تلقيح بين همسران اگر . گردد ها مؤثر واقع نمي ها و بيماري گونه نارسايي اين

يا تخمك مباشرت داشته باشند، وقوع هرگونه اقدام زوجين خود درگرفتن اسپرم 
غيراخالقي و يا غيرشرعي منتفي است ولي اگر در انجام اين عمل، ديگران به 
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عنوان متخصص و يا هرعنوان ديگري دخالت نمايند، در اين حالت امكان ارتكاب 
  .اعمال غيرمجاز يا خالف شرع محتمل است

  

  و بيگانهلقاح ناهمگون يا تلقيح بين د -2- 1
دراين روش، در مرحله ي باروري و پرورش نطفه عالوه بر زن يا شوهر، شخص 

ي زوج با تخمك همسرش  بدين توضيح كه گاهي نطفه. ثالثي نيز نقش دارد
شود و  مي   ي بارور شده در رحم زن ثالثي به وديعه سپرده ممزوج شده و نطفه

ي بارور  زوج شده و اين نطفهاي مم زوج با تخمك زن بيگانه) اسپرم(گاهي نطفه 
ي  در برخي مواقع نيز نطفه. يابد اي پرورش مي شده در رحم همسر و يا زن بيگانه

اي  مرد بيگانه با تخمك زوجه ممزوج شده و اين نطفه در رحم زوجه يا زن بيگانه
هاي معمول لقاح ناهمگون داخلي در حال حاضر  ها روش اين. يابد پرورش مي

. هاي ديگري نيزمورد استفاده قرارگيرد است درآينده روش لكن ممكن. هستند
  .)2- 1زررخ، صص(
  

  تلقيح مصنوعي خارجي - 2
شدن يا پرورش نطفه در خارج از رحم و در محيطي شبيه  در اين روش عمل بارور

در اين نوع از تلقيح نيز ممكن . شود هاي آزمايشگاهي و امثال آن انجام مي لوله
رج از رحم بارور شده و به محيط رحم زوجه يا به رحم ي زوجين درخا است نطفه

گيرنده  انتقال. داري و پرورش يابد جا نگه زن ديگري منتقل گرديده و در آن
ي زناشويي داشته و همسر دوم وي باشد  رابطه) صاحب نطفه(شوهر    ممكن است با

ا وي ي زوجيت نداشته و ب و همچنين امكان دارد كه با مرد صاحب نطفه رابطه
  13.بيگانه باشد
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  ديدگاه هاي فقهي وحقوقي درمورد لقاح همگون - 3
كه در داخل رحم و يا در خارج از  لقاح همگون يا تلقيح بين همسران اعم از اين

رحم زن انجام گرفته باشد، از نظر اكثر فقها اشكالي ندارد زيرا دليلي بر حرمت آن 
ست و اصل برائت شرعي و عقلي ي شبهات بدوي تحريمي ا وجود ندارد و در زمره

كه در گرفتن مني از مرد جهات  به شرط آن. بودن آن داللت دارد نيز بر جايز
شرعي رعايت شود و اين كار به سبب انجام عمل حرامي مانند استمنا يا لمس 

واقع   عورت مرد و نگاه به آن از طرف افرادي كه اين كار براي آنان حرام است
  .نشود

زنا، انزال نطفه در   از قبيل  هيچ يك از عناوين حرام  ين نوع لقاحا استفاده از 
  شده رحم حرام يا انتقال نطفه به چنين رحمي را در برندارد و در مورد  فرزند متولّد

نسب، ارث و   از قبيل  تمام احكام مترتّب بر يك اوالد پاك از اين نوع تلقيح هم 
اش جايز است،  ي مرد به زوجه تلقيح نطفهبه عبارت ديگر . محرم بودن محقّق است

پس اگر فرض شود كه نطفه . واجب است  چه احتراز از حصول مقدمات حرام اگر
اش تقديم نمايد و ازآن  به صورت حالل  خارج شده و زوج آن را به زوجه

طور كه به جماع متولد شده باشد و  همان. باشد فرزندي پيدا شود، فرزند زوجين مي
اش به صورت حرام واقع شود، مثالً  زوج  ي مرد به زوجه تلقيح از نطفهحتّي اگر 

كننده بيگانه باشد، دراين صورت نيز فرزند  مني را به طرز حرام درآورد و يا تلقيح
. باشند كار مي اگر چه به جهت ارتكاب حرام، گناه.باشد ها مي فرزند آن  متولّد شده

گلپايگاني، شيخ يوسف صانعي، محمد  رضا موسوي فتاواي آيات عظام سيد محمد
. نمايد مؤمن قمي، محمد يزدي و سيدمحمد صادق روحاني اين نظريه را تأييد مي

  .)100، ص 1382اهري،  صمدي(
در فرضي هم كه زن و شوهر از نظر بيولوژي و ژنتيكي قادر باشند كه صاحب 

تواند  االسمي نميديابت يا ت  فرزند شوند ولي زن به علّت نقص ارگانيگ بدن، مانند
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جنين را در رحم رشد و پرورش دهد و حمل بعد از مدتي سقط شده و حاملگي 
در اين صورت اگر اسپرم و تخمك را از زوجين بگيرند و بعد از . ماند ناقص مي

اين مورد نيز مثل صورت اول حالل . تلقيح به همسر دوم اين مرد تزريق نمايند
ليكن بايد توجه داشت كه مادر اصلي، . ند آنان استبوده و فرزند متولّد شده، فرز

  .)6ـ5ميرهاشمي، صص(. صاحب تخمك است
  

  مورد لقاح ناهمگون ديدگاه هاي فقهي وحقوقي در -4
كه اسپرم زوج را به رحم زني بيگانه كه به آن  لقاح ناهمگون باشد، اعم از اين اگر

تلقيح  كه  زريق نمايند و يا اينشود، ت اي گفته مي عاريه اي يا   اصطالحاً رحم اجاره
از تركيب اسپرم زوج با تخمك زن بيگانه و يا از تركيب اسپرم مرد بيگانه با 

اي كه تخمك  اي به زوجه كه تخمك زن بيگانه تخمك زوجه انجام گيرد و يا اين
ندارد، تزريق شود و سپس زوج از راه شرعي با وي آميزش نمايد و در مورد ساير 

برخي قائل . قاح مصنوعي ناهمگون، نظرات مختلفي ارائه شده استفروض محتمل ل
به جواز اين نوع از تلقيح بوده و معتقدند كه اگر چه در بين فقها در مستندات و 
حكم مستخرجه اختالف نظر وجود دارد ولي دليل قاطعي بر حرمت يا عدم جواز 

طفل متولد شده در  شود و عمل تلقيح مصنوعي زن با اسپرم شوهر بيگانه يافت نمي
گيري از اين روش قابليت انتساب به اشخاصي به عنوان پدر و مادر را  اثر بهره

توان دليل قطعي مبني بر حرمت و عدم  و از نظر فقهي نمي )36،ش 1386عباسي،(دارد 
جواز حالت اهداي تخمك، حالت اهداي جنين و يا حالت مادر جانشيني با تخمك 

  .)22-21نايب زاده، صص(آورد يا جنين اهدايي به دست 
ها معتقدند  برخي از آن. گروهي ديگر اعتقاد بر عدم جواز و ممنوعيت دارند

زيرا در اين نوع از . جايز نيست كه تزريق مرد در مهبل زني كه بر او حرام است 
جل به آن  و شودكه خداي عز تلقيح مصنوعي، نطفه در غيرجايگاهي قرار داده مي
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و براي حرام بودن آن روايات متعددي نقل شده است، مانند  دستور داده است
روايتي كه علي بن ابراهيم از پدرش و وي از عثمان بن عيسي و او نيز از علي بن 

قال ان اشّدالناس عذاباً يوم «: اندكه نقل كرده) ع(سالم و ايشان هم از امام صادق 
ترين  سخت«: ده استحضرت فرمو» القيامه رجل اقرّ نطفه في رحم يحرم عليه

خود را در مهبلي قرار دهد كه به    عذاب در روز قيامت براي مردي است كه نطفه
االعمال و  الشيعه و در ثواب اين روايت در فروع كافي و در وسائل. « او حرام است

داللت اين . االعمال شيخ صدوق و كتاب المحاسن برقي نقل شده است عقاب
ناپذير  دن نطفه در اين صورت امري مسلّم و خدشهحديث بر حرام بودن بسته ش

است ولي سند اين روايت ضعيف است زيرا علي ابن سالم كه اين حديث را از 
  .)173ص ،1385 مؤمن قمي،( روايت كرده، شناخته شده نيست) ع(امام 

دو بيگانه در انواع   اند كه در ممنوعيت لقاح مصنوعي نطفه  برخي هم نظر داده
نظر دارند و بر اين ممنوعيت داليل فراواني  قها و محقّقين وحدتمختلف آن ف

  : ترين اين داليل عبارتند از مهموجود دارد كه 
شرع انور درباره حفظ فروج سفارش بسيار نموده و آن را بر هيچ شخصي و  -1

داند و در همين رابطه  ن اذن شرع و انجام نكاح مجاز نمي تحت هيچ شرايطي بدو
ي وجود دارد كه صراحتاً يا تلويحاً بر وجوب تحفّظ زنان و مردان آيات متعدد

 6و 5نور و آيات  سوره ي مباركه  30داللت دارد؛ از جمله، در قران كريم آيه ي 
  .ورت تحفّظ فروج تأكيد نموده استمؤمنون بر ضر   از سوره

مام علي بن سالم از ا  روايات فراواني مؤيد اين ممنوعيت هستند، از جمله -2
بدترين مردم در قيامت كسي هست كه «:اند فرموده    كندكه روايت مي) ع(صادق
هرچند كه ظاهراً به . « خود را در رحم زني كه بر او حرام است، قرار دهد نطفه

مواردي است كه نطفه از طريق مقاربت وارد رحم  رسد كه روايت درباره  نظر مي
شمول آن به مورد لقاح مصنوعي احتياج بيگانه گردد اما عبارت مطلق است و عدم 
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 با اين مضمون كه. است) ص(روايت ديگر منقول از پيامبر اكرم . به دليل دارد
از كشتن ) تر يا بزرگ(تر  افراد بشر هيچ كدام نزد خداوند زشت   اعمال نكوهيده«

حم دادن نطفه در ر مسلمين و يا قرار  كعبه و قبله    كردن خانه يك پيامبر يا خراب
در تأييد اين ممنوعيت روايات متعددي وجود دارد . »زني به صورت حرام نيست

مباالتي در امر فروج را موجب اختالط ميان نسل كه شديداً  بي) ع(كه معصومين
دانند و از هر اقدامي كه آن را موجب شود، منع  مورد غضب شارع مقدس است مي

ارند كه هرجا ترديدي در جواز انتقال د محقّقين در همين رابطه مقرّر مي. اند كرده
تر در  به تعبير دقيق. نطفه باشد، بايد احتياط كرده و از توسل به آن خودداري شود

  .شود االباحه جاري نمي شبهات حكميه بايد احتياط كرد و اصاله
گردد كه  عنوان لقاح مصنوعي مطرح مي در واقع فروض بسيار متنوعي تحت

و ن فروض به اعتقاد اكثريت قريب به اتّفاق محقّقين مجاز تر اي حكم تكليفي بيش
اين   از جمله. گردد مي  نسب قانوني به عنوان اثر وضعي برقرار  به تبع آن رابطه 

  :توان به موارد زير اشاره كرد ميفروض مجاز 
لقاح مصنوعي بين  -2لقاح مصنوعي بين نطفه دو همسر در انواع مختلف  -1

  .طرفين باشد) يا ناآگاهي(ر مبتني بر اشتباه طرفين نطفه دو بيگانه اگ
الذّكر عالوه بر  دليل اصلي جواز عمل و صحت آثار در فروض مختلف فوق

. نظر محقّقين در اين مورد و اصل اباحه است داللت صريح و ضمني روايات، اتّفاق
 اما دركنار فروض متنوع فوق تنها يك فرض وجود دارد كه نسبت به جوازعمل

در يك طرف و صحت آثار آن اختالف نظر وجود دارد وآن موردي است كه 
كه نطفه  اين از اعم .گردد مي بارور مصنوعي طور به آنان آگاهي با بيگانه دو ي نطفه

. بارور شده در رحم زن صاحب نطفه يا رحم ثالث يا خارج از رحم پرورش يابد
دو بيگانه  كه عمل باروركردن نطفه اين است   نظر دارند چه محقّقين برآن اتفاق آن
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نظم  با زيرا .است حقوقي موازين خالف درنتيجه و غيرمتعارف و اخالق خالف عملي
  ).8صزررخ،( .گردد دارشدن اخالق حسنه مي عمومي منافات داشته و موجب خدشه

  

  بررسي كلي فتاواي مراجع تقليد و نظر اديان و كليساها درخصوص موضوع ـ ج
دانان اسالمي متعددي در خصوص منع يا جواز اصل باروري پزشكي  فقها و حقوق

در اين بين حضراتي معتقد به جواز . اند هاي خود را ارائه نموده نظر داده و ديدگاه
هاي پزشكي بين زوجين و منع مطلق آن بين بيگانگان هستندكه از  مطلق باروري
: عظام اهللا خويي و آيات تاهللا منتظري،آي اهللا خميني،آيت توان آيت اين گروه مي

صافي گلپايگاني، محمد فاضل لنكراني، سيد محمدحسن مرعشي شوشتري، ناصر 
و از فقهاي معاصر اهل سنت هم،  )864تا 854،ص1380فتاحي معصوم،(مكارم شيرازي 

بايستي شيخ مصطفي زرقا، شيخ عبداهللا بسام، شيخ عبداالسالم عبادي، شيخ 
نظريه . را نام برد.... محمود، شيخ علي سالوس وعبدالحليم، شيخ عبداهللا آل 

هاي  الذّكر، نظريه منتخب مشهور فقهاي معاصر شيعه و سني است و در رساله فوق
هاي  عمليه ي آنان نيز اين نظريه محور تطبيق موضوعات و احكام متعدد باروري

ا منع، تركيب اسپرم و تخمك از نظر اين گروه، مالك جواز ي. باشد پزشكي مي
گونه تأثيري در  گيري هيچ كار به زوجين و يا دخالت عامل بيگانه است و شيوه 

عقلي و   دليل ايشان هم آيات، روايات، ادلّه . جواز يا حرمت اصل موضوع ندارد
باشد و اين  مي... ، مالك موجود در ممنوعيت زنا و تشريح نكاح  استحساني، فلسفه 

ابل ذكر است كه با عنايت به  فتاواي اين فقها و استفتائات به عمل نكته هم ق
ولي برخي از . باشد ها به سمت حلّ مشكل تلقيح مصنوعي مي آمده، نگرش آن

اهللا  اهللا سيد حسن  طباطبايي قمي، آيت وآيت  اهللا خامنه اي آيت جمله؛  حضرات، من
هاي  مطلق اصل باروري محمد يزدي و سيد محمد موسوي بجنوردي معتقد به جواز

ها اين است كه دليل  ي انواع و اقسام آن هستند و استدالل آن پزشكي در همه
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شرعي بر ممنوعيت آن وجود ندارد و اگرچه در تلقيح اسپرم بيگانه و يا باروري 
  .)45زاده، ص كاظم(دانند  آن، احتياط را در ترك و پرهيز از محرمات واجب مي

ك وكليساي ارتدوكس، تلقيح اسپرم غيرشوهر در دين يهود،كليساي كاتولي
دين اسالم هم نظرش . دانند ها جايز مي دانند ولي پروتستان رحم زن را ممنوع مي

. باشد اين است كه چون اين عمل در مغايرت با قانون طبيعت است، ممنوع مي
  .ولي احتياط وجوبي در ترك آن استدانند  نفسه جايز مي را في اي آن البتّه عده

ها و كليساي ارتدوكس جايز  تلقيح مصنوعي توسط شوهر در اسالم، پروتستان
داند و در دين كليساي  است و دين يهود هم درصورت ضرورت پزشكي جايز مي

كاتوليك هم در صورتي كه موجب بقا و دوام زندگاني شود، مانعي دارد ولي در 
  .غير اين صورت ممنوع است

ه اين كه تبيين تمامي استفتائات به عمل آمده از در پايان اين مبحث با توجه ب
اهللا  كالم صرفاً  نظر آيت   فلذا جهت جلوگيري از اطاله. باشد مراجع تقليد ميسر نمي

  اي اهللا خامنه درمورد موضوع و برخي از سؤاالت به عمل آمده از آيت)  ره(خميني 
سام آن هستند، عيناً با انواع و اق   كه معتقد به جواز مطلق تلقيح مصنوعي در همه

ن  بارداركرد «) ره(اهللا خميني  طبق نظر آيت. گردد شده نقل مي هاي داده پاسخ
له در  ولي معظّم. )621اهللا خميني، ص آيت( » همسرش جايز است مصنوعي زن با نطفه 

باردار نمودن مصنوعي زن با نطفه  «: فرمايند مورد تلقيح مصنوعي نامتجانس مي
يز نيست، خواه زن شوهر داشته باشد و يا بدون شوهر باشد، زن و غيرشوهر، جا 

نسبت محرميت داشته باشد يا شوهر به آن راضي باشند يا نه، و زن با صاحب نطفه 
  .)621ص  اهللا خميني، آيت( » نه

انقالب سؤال شده است كه بعضي از بيماران زن به علّت اشكال   از رهبر فرزانه
باشند،آيا اين امكان  داري جنين در رحم خود نمي ه نگهدر ساختمان رحم قادر ب

جا پرورش يابد و پس  هست كه جنين را به رحم زن ديگري وارد نمايند تا درآن
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؟ در واقع در اين مدت جنين  از به دنيا آمدن به والدين اصلي خود بازگردانده شود
حكم تكليفي : دفرماين مقام معظّم رهبري مي. برد اي به سر مي دريك رحم اجاره

اگر مستلزم لمس و نظر حرام ). اين عمل في نفسه اشكال ندارد(مسأله بيان شد 
زوجين منشأ طفل باشد، او ملحق به  نباشد و در مورد الحاق فرزند، اگر نطفه 

  .)116ص ،1375 محمدزاده،(زوجين است 
كه همچنين در جواب  اين استفتا كه تلقيح نطفه اجنبي به اجنبيه در صورتي 

يد اين عمل في نفسه اشكال ندارد و با: اند مرد عقيم باشد،چه حكمي دارد ؟ فرموده
و در پاسخ به  .)117و111، صص1375 محمدزاده،( از لمس و نظر حرام اجتناب شود

ناشناس (توان از اسپرم اهدايي مرد اجنبي  استفتاي ديگر با اين مضمون كه آيا مي
مك همسرش در آزمايشگاه در مواردي كه جهت امتزاج نمودن با تخ) يا شناس

مرد به علّتي قادر به توليد اسپرم نباشد، استفاده نمود و بعد جنين تشكيل شده را به 
رحم زن بيمار منتقل كرد تا پس از وضع حمل، مولود توسط بيمار و همسرش 

نفسه بدون ارتكاب فعل محرمي مانع ندارد و حكم  في: اند دار ي شود؟ فرموده نگه
اين سؤال هم كه آيا امكان داردكه اسپرم   لد نيز بيان شد و در جواب ادامهو

اهدايي را با تخمك همسر بيمار در آزمايشگاهي ممزوج نكرد، بلكه مستقيماً به 
: اند ؟ فرموده داخل رحم همسر بيمار تلقيح نمود تا جنين در همان جا تشكيل شود

ض اين كه خود همسر بيمار منشأ نفسه اشكالي ندارد و در اين صورت با فر في
  .)121، ص1375محمدزاده، ( طفل است، فرزند ملحق به اوست

طبق رأي (را » همگون«قوانين اسالمي، تلقيح مصنوعي به صورت خودكار 
مشروع ) در مكّه تشكيل گرديد 1980مارس 23اسالمي مصركه در  هيأت مشاوره 

ايده استوار است كه قانون هدف وضعيت اين قانون اسالمي بر اساس اين . داند مي
ولي در مورد تلقيح . كند و اين دقيقاً يك هدف درماني است شرعي را دنبال مي
شريعت اسالمي با احترام به خانواده و ايجاد انگيزه » ناهمگون«مصنوعي نامتجانس 
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ها و   در زوجين و نفع خانواده، خالص بودن و درستي روابط بين همسران و بين آن
شوند را مورد احترام قرار داده است  همسران كه به وسيله ازدواج متولّد مي فرزندان

نامشروع و  و نظر و تصميم به تلقيح مصنوعي نامتجانس را حمل بر ايجاد رابطه 
  .)54و50، صص1379عباسي، ( زناي محصنه نموده است

  

  اهداي جنين به زوجين نابارور   هبررسي قانون نحو ـ د
اهداي جنين به    قانون نحوه  با موضوع مورد مطالعه در ايران تنها قانون مرتبط

هاي فقهي  وجدل هاي فراوان و بحث قوس و از كش  باشد كه پس ميزوجين نابارور 
مجلس شوراي اسالمي آن را در  29/4/1382باالخره در تاريخ   وحقوقي متفاوت،

/ 19/12ر تاريخ نامه اجرايي آن نيز د پنج ماده از تصويب خود گذراند وآيين
نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت دادگستري  زير 1383

نامه  قابل توجه اين كه هرچند اين قانون و آيين تهيه وتدوين گرديده است و نكته 
تصويب و الزم االجرا شده است،  1383اجرايي آن روي هم رفته تا پايان سال 

ها صورت نگرفت تا اين كه در  امه به وزارتخانهن ابالغ اين آيين 1385لكن تا سال 
دادگاه  256شعبه ي3/9/1385اين ابالغ صورت گرفت و درتاريخ  1385سال 

خانواده تهران نيز طي حكمي به زوجيني كه بارور نمي شدند، اجازه داد تا با 
  .خود برسند  استفاده از تلقيح مصنوعي و مادر جانشين به آرزوي چندين ساله 

اين قانون، جنين حاصله از زوجين قانوني وشرعي با موافقت كتبي  1  دهطبق ما
ز دريافت جنين از طرف دادگاه به رحم زنان نابارور ها و پس از اخذ مجو آن

با اين تفاوت كه در اين نوع از . اي اي يا عاريه شود، همانند رحم اجاره منتقل مي
مسترد ) جنين كننده  زوجين اهدا(تلقيح، طفل متولدشده به صاحبان اسپرم و تخمك 

تكاليف  و وظايف اهداگيرنده مارالذّكر، قانون 3  ماده صريح نص وفق بلكه گردد نمي
  .گيرد شده را نظير پدر و مادر برعهده مي طفل متولّد... داري، تربيت و نفقه و نگه
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اهداي جنين يك عمل كامالً انساني و اجتماعي است و در كشور  كه از آنجايي
با توجه به ساختار جامعه كه داشتن فرزند براي اكثر زوجين يكي از شروط  ما

دارنشدن زوجين  بچه تداوم زندگي مشترك است و برخي از طالق ها نيز در نتيجه 
گيرد، امري كامالً پسنديده است فلذا قانون اهداي جنين به زوجين  صورت مي

گذار  ي اخير از سوي قانونها نابارور يكي از بهترين اقداماتي است كه در سال
البتّه الزم به ذكر است كه  14.انجام شده، هرچندكه با تأخير صورت گرفته است

شود و حتّي در  ها است كه انجام مي جهان سال  اين عمل دركشورهاي پيشرفته
اي به نام بانك اسپرم وجود داردكه  در هر زمان اسپرم مورد نياز  آمريكا مؤسسه  
با تدقيق در اين قانون آن چه كه محرز و مسلّم . نمايد را تأمين ميزوجين نابارور  

باشد كه مقنن ايراني صرفاً تلقيح مصنوعي همگون را تحت شرايط  است اين امر مي
  .خاصي پذيرفته و ساير صور آن مسكوت مانده است

  

  مندي انگاري يا قانون تلقيح مصنوعي ناهمگون، جرم هـ ـ
هداي جنين به زوجين نابارور، دركشور ما صرفاً تلقيح ا با تصويب قانون نحوه 

باشد و در مورد جواز يا عدم جواز نوع  مصنوعي همگون داراي وجاهت قانوني مي
دانان تشتّت آرا وجود دارد و در قانون  مجازات  ناهمگون آن بين فقها و حقوق

ن مجازات اسالمي  هم كه جايگاه اصلي طرح افعال و ترك  افعال مجرمانه و تعيي
انگاري موضوع  باشد و ساير قوانين كشور ماده يا موادي كه به جرم مرتكبين مي

شود و قوانين فعلي  مورد مطالعه و يا مسائل مرتبط با آن پرداخته باشد، يافت نمي
ايراني، همانند اكثر مباحث حقوق پزشكي در اين مورد نيز    حاكم بر جامعه

كارگيري  به 1368حالي است كه از سال  سكوت اختيار نموده است و اين در
درمورد اين كه آيا . هاي مصنوعي بارداري دركشور ما شروع شده است روش

انگاري به عمل آيد يا خير، نظرات  بايستي در مورد تلقيح مصنوعي ناهمگون جرم
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مختلف و متهافتي وجود دارد كه ذيالً اين امر در دوگروه مخالفان و موافقان مورد 
  :گيرد رار ميبررسي ق

پزشكي به نوعي تاريخچه  برخي معتقدند كه استفاده از اين نوع تكنيك زيست
هاي بنيادين  نمايد و به جهت اين كه ارزش شناسي يك جامعه را تحريف مي نسب 

  ).206،ص1383عباسي،(دهد، ماهيتي ضد اجتماعي دارد  جامعه را مورد تهديد قرار مي
دو بيگانه كه باآگاهي آنان به طور  نطفه  كه گروهي از مخالفان اعتقاد دارند

شده در رحم زن صاحب نطفه يا  كه نطفه بارور گردد، اعم از اين مصنوعي بارور مي
رحم ثالث يا درخارج از رحم پرورش يابد، عملي خالف اخالق و غيرمتعارف و 
در نتيجه خالف موازين حقوقي است، زيرا با نظم عمومي منافات داشته و موجب 

نظمي،  گردد و اگر در جامعه رواج يابد، سبب بي دار شدن اخالق حسنه مي دشهخ
  .)369،ص1349امامي،(شود  اغتشاش اجتماعي وحقوقي مي
ترين عامل و فاكتور بنيادين  اند كه خانواده اصلي برخي ديگر بر اين عقيده

بقاي اجتماعي انساني است و هرگونه اخالل دركاركردهاي آن، هويت و 
كند، بلكه در مواردي  اي مواجه مي انساني را نه تنها با مشكالت عديدهشخصيت 

گردد و لقاح مصنوعي با اسپرم بيگانه موجبات تشتّت و  سبب نابودي آن مي
ها را متزلزل  خانواده پراكندگي كانون خانوادگي را فراهم آورده و آرامش

  .)45رضانيا معلم، ص( گرداند مي
چه در بين فقها در  اگر آوري معتقدند كه  ن فنقريب به اتّفاق موافقان اي

نظر وجود دارد ولي دليل قاطعي بر حرمت يا  مستندات و حكم مستخرجه اختالف
شود فلذا طفل  جواز عمل تلقيح مصنوعي زن با اسپرم شوهر بيگانه يافت نمي عدم

پدر  گيري از اين روش قابليت انتساب به اشخاصي به عنوان متولّد شده در اثر بهره
  15.و مادر را دارد
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اند كه در مجموع، در كتب فقهي استداللي از موضوع  گروهي بر اين عقيده
ها و مقاالت هم  نظر  هاي پزشكي بحثي نشده است و از اندك نوشته باروري

آوري  جمع واحدي مبني بر جواز  يا ممنوعيت، قابل استنباط نيست و در استفتائات 
اهللا بروجردي تاكنون نيز، نظر واحدي  از زمان آيت قدر شيعه شده از مراجع عالي

واحدي وجود   وجود نداشته و ندارد  بلكه برخي از اقوال باهم متضادند و رويه 
در اين حالت، قاضي بايد كدام رأي را مستند حكم خود قرار دهد؟ آيا هر . ندارد

زات است يا حرامي حتّي حرام اخالقي و ناهنجاري اجتماعي از نظر فقهي قابل مجا
توان  ؟ اين مسأله در فقه و خصوصاً در حقوق قابل بحث و تأمل است و مي نه

گفت تا زماني كه قانون، حكم قضيه را مشخص نكرده است، در مسائل حكومتي 
فقيه نافذ است و قاضي براي  پرهيز از تشّتت آرا،  و احكام مرتبط با آن، حكم ولي

مستند حكم خود قرار دهد و در حال ضروري است كه فتوا و حكم ايشان را 
نظر از  قطع «حاضر مقام معظّم رهبري تلقيح مصنوعي بين دو بيگانه را في نفسه 

دانند و اين استدالل هم  جايز مي» هاي حرام ديگر لمس و نگاه حرام و احياناً پيامد
سازگار ) بودن احكام و مباني فقهي يعني شرعي(قانون اساسي  167و 4با اصول 

ها، تفسير  ها و مجازات بودن جرم اصول قانوني ( 169و 36،37و هم با اصول  است
  .)147 ـ 146رضانيا معلم،صص( منافات ندارد...) وانين جزايي ومضيق ق

ي اخير بر اين عقيده است كه اگرآميزش دو بيگانه  نگارنده ضمن تأييد نظريه
هاي  د بوده و در اكثر نظاماقوام و ملل در طول تاريخ امري مذموم و ناپسن  بين همه

انگاري شده به لحاظ اين است كه هرگز مصلحتي معقول يا   حقوقي محكوم و جرم
جهتي منطقي برآن مترتّب نبوده و در نتيجه به عنوان اقدامي خالف نظم عمومي و 

كه بر نفس تماس  ويژه به. اخالق حسنه ممنوع و نامطلوب تلقّي گرديده است
پرستانه و ارضاي اميال شيطاني  هاي شهوت مواره با انگيزهجسمي دو بيگانه كه ه

يك از اين  گردد كه در لقاح مصنوعي هيچ همراه است،آثار سوء و مضرّي بار مي
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اي كه صرفاً به مصلحت برخورداري از نعمت  گردد و دو بيگانه آثار مترتّب نمي
نفساني از طريق شدن و به دور از هرگونه ميل يا خواهش شيطاني يا  دار بزرگ بچه

لو  دهند و عملي مي  هاي طبي و در قالب درمان يك كسالت تن به چنين روش
زدن به آن خودداري گردد، اما دليلي  كه نفس عمل تشويق نشود و از دامن اين

داشتن (ندارد، اين رابطه كه صرفاً با هدف برآوردن يك نياز فطري و طبيعي 
لي مجرمانه محسوب شده و كودك حاصل گيرد، غيرشرعي و عم انجام مي) اوالد

  .آن نيز فرزندي نامشروع تلقي شوداز 
الحال در ايران انجام عمل تلقيح مصنوعي اعم از همگون  كه في مخلص كالم اين

يا ناهمگون قابل تعقيب كيفري و مجازات نيست و در واقع مقنّن ايراني با سكوت 
نگارنده  . دايي نموده استز آوري جرم خود در اين مورد به نوعي از اين فن

مصنوعي ندارد ولي مصر است كه بايستي  انگاري نفس عمل تلقيح اعتقادي به جرم 
هاي احتمالي در مورد برخي از مسائل و  جهت جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده

  .بيني گردد حواشي مرتبط با موضوع، ضمانت اجراهاي كيفري پيش
عنه  جه به سكوت قانون در خصوص مبحوثٌدر مورد اين امر نيز كه آيا با تو

توان به فتاوي مشهور يا منابع فقهي معتبرمراجعه و در موارد مبتالبه حكم  مي
يكي  ازصاحب . موضوع را دريافت نمود يا خير؟ نظرات مختلفي ارائه شده است

گونه نظر داده است كه مطابق شرعيت اسالم و فقه اماميه، لقاح  نظران  اين
قانون آيين دادرسي  3 مني مرد بيگانه ممنوع است و بايد مطابق ماده  مصنوعي با

مدني و با عنايت به عرف فعلي مردم ايران ، تلقيح مني مرد بيگانه به رحم زن 
قانون آيين  214 الذّكر و ماده  قانون فوق 3  زيرا ماده . اجنبي را جرم تلقّي كرد

اسالمي حاكم است و از نظر  قانون مجازات 2 دادرسي كيفري نسبت به ماده 
مجازات نيز  به علّت اين كه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعيين نشده است، 

ي استنادي صحيح، ماده  شماره{) تعزيرات(قانون مجازات اسالمي  11   مطابق ماده



  1386ن سال اول، شماره اول، تابستا              فصلنامه حقوق پزشكي/   157 

طن
ا و

رض
 

واه
خ

 

تعيين مقدار و نوع مجازات به نظر حاكم واگذار شده } باشد همان قانون مي 16  
  .)1384علوي قزويني،( ازات بايد كمتر از مقدار حد باشدتّه اين مجاست كه الب

فوق بر اين عقيده است كه در امور كيفري در   نگارنده ضمن رد نظريه 
تواند چنين عملي را  صورت فقدان يا سكوت قانون در مورد رفتار افراد، قاضي نمي

گذار شود و  انشين قانونبا توجه به منابع و فتاوي معتبر ارزيابي نموده و در واقع ج
زيرا اوالً؛ اين روش با اصول مسلّم . براي اعمال افراد خلق جرم و مجازات كند

بودن جرم و مجازات و  بيان و اصل قانوني حقوقي، از جمله؛ قاعده قبح عقاب بال
بودن دادرسي مغاير است و اصول مذكوركه مورد قبول قانون اساسي  اصل قانوني

اتّخاذ چنين  ان است و بر مقرّرات شرعي استوار است، اجازه جمهوري اسالمي اير
دهد و از طرف ديگر تشخيص منابع فقهي معتبر و  روشي را به مقنّن عادي نمي

ضمناً اين روش . اي نيست كه به قاضي مأذون واگذار شود فتاوي مشهوركار ساده
م رهبري نيز عملي رهبر كبير انقالب و مقام معظّ با سياق قانون اساسي و سيره 

به منظور ايجاد امنيت قضايي و  161قانون اساسي نيز در اصل . سازگاري ندارد
قضايي تأكيد  ها بر ايجاد وحدت رويه  رعايت اصل تساوي افراد در اجراي مجازات

بودن حقوق كيفري  كرده است و مسلّماً تحقّق اين امر مستلزم رعايت رژيم قانوني
/  10ـ7/ 6073  شماره  قضائيه درنظريه حقوقي قوه   است و بر همين اساس اداره

قانون اساسي  169و  37با توجه به اصول «: چنين اظهارنظر كرده است اين 12/62
قانون مجازات اسالمي، فعل يا ترك فعلي را كه در قوانين و مقرّرات  6 و ماده 

براي  توان توان جرم دانست و نمي جاري صراحتاً جرم محسوب نشده است، نمي
/  18 - 7/ 6381   شماره مزبور در نظريه  اداره . »مرتكب آن جرم تعيين نمود

بودن جرم و مجازات مورد قبول  اصل قانوني «: نيز چنين نظر داده است كه 12/69
قانون مجازات  2 گذار جمهوري اسالمي نيز هست و اين معني در ماده  قانون

ين اصل در شرع انور نيز با عبارت قبح ا. نحو صريح بيان شده است اسالمي نيز به
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بنابراين نه در قوانين مصوب و نه در شرع . باشد بيان مورد تأييد مي عقاب بال
آن مجازاتي تعيين نگرديده  توان يافت كه جرم باشد ولي قبالً براي موردي نمي

رفتني كه در مسائل مدني پذي ثانياً؛ رجوع به فقه به رغم آن. )7زاده، ص حبيبب ( »باشد
قانون آيين دادرسي  3 است در مسائل كيفري فاقد وجاهت حقوقي است و ماده 

انشاي آن منصرف به امور  ذهني و تاريخي، جايگاه و نحوه  مدني با توجه به سابقه 
مدني است و در صورت فقدان مقرّرات جزايي خاص، براي حفظ حقوق مردم و 

آرا، رعايت اصول جزايي پذيرفته مصالح متعدد ديگر، نظير جلوگيري از تشتّت 
گردد و به فرض پذيرش اطالق اين ماده، با  اصل برائت جاري مي... شرع و شده 

 169و  37،  36ها كه صراحتاً در اصول  بودن جرايم و مجازات توجه به اصل قانوني
قانون مجازات اسالمي پذيرفته شده است و اصل تفسير  2 قانون اساسي و ماده 

 2 قانون آيين دادرسي مدني و اين اصول و ماده  3 جزايي، بين ماده مضيق متون 
پس با استناد به ماده  قانون آيين . دهد قانون مجازات اسالمي تعارض رخ مي

  .توان رجوع به فقه را توجيه كرد دادرسي مدني نمي
بنابراين در امور كيفري تا عملي همانند موضوع مورد مطالعه در قوانين جزايي 

شناخته نشده و براي آن مجازاتي تعيين نگرديده باشد، حق رجوع به فقه براي جرم 
تعيين وصف مجرمانه بودن عملي و مجازات آن مجاز نبوده و قابل طرح در محاكم 

به  باشد و اگر بالفرض در اموركيفري رجوع به فقه را بپذيريم، از يك سو  هم نمي
و از سوي ديگر به جهت لزوم دليل فتاواي متفاوت و متعارض در يك موضوع 

رسدكه بايستي در مسائل جديد  هاي كشور به نظر مي ايجاد وحدت رويه در دادگاه
  .به فتاواي ولي فقيه مراجعه كرد و مستحدثه

ضمناً الزم به ذكر است كه هرچند در موضوعات جديد به دليل عدم سابقه 
قانون اساسي حاكم  37 ها در فقه و حقوق، در جرم دانستن آن عمل، مفاد اصل آن 

كه راه  167است ولي با توجه به اصل چهارم قانون اساسي و اطالق اصل 
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طور مطلق در منابع معتبر  يابي به موازين اسالمي بعد از نبود قوانين را به دست
توان گفت كه اگر يك قاضي در  اسالمي و فتاواي فقها منحصر كرده است، مي

ور جزايي به منابع معتبر اسالمي و فتاواي فقها رجوع در موارد خأل قانوني ام  ايران
ها حكمي صادر نمايد، اين اقدام ايشان مستند قانوني داشته و  نموده و برمبناي آن

  .تخلف انتظامي نيست هرچند كه از نظر حقوق كالسيك قابل بحث و تأمل است
  

  هاي اخالقي تلقيح مصنوعي چالش ـ و
  قومي كه گشت فاقد اخالق، مردني است          د ـان هدـالق زنـار به اخـوام روزگـاق

گر قدمت اخالق در نزد اقوام بشري و لزوم رعايت  بيت نغز فوق به خوبي بيان
در قرن حاضر نيزكه با پيشرفت علم و . آن در تمامي ابعاد زندگي اجتماعي است

ري تكنولوژي همراه است، رعايت حقوق اشخاص و پايبندي به اخالق امري ضرو
هاي  حوزه و غيرقابل اجتناب بوده و حتّي بحث اخالق در تمامي ابعاد علمي،

  .االجراست پزشكي و غيرپزشكي نيز الزم
يكي از مسائل بسيار مهم مطروحه در حقوق پزشكي، ارتباطي است كه علم 

هاي پزشكي با مسائل اخالقي، اجتماعي و حقوقي  پزشكي و نظريات و طرح درمان
شود، قبل  دارويي مطرح مي كه وقتي يك تجويز درماني يا توصيه  به طوري. دارد

از اعمال و اجراي آن بر روي انسان بايد تأييد و تنفيذ حقوقي و اخالقي آن مورد 
دارويي را صرفاً  توان يك درمان پزشكي يا توصيه  گاه نمي هيچ. بررسي قرار گيرد

بر روي انسان ندارد، به اين دليل كه از نظر پزشكي، عوارض جسمي يا روحي 
بلكه بايد بررسي كرد كه اين توصيه و تجويز با اخالق طبيعي، عرفي . تجويز نمود

 آن مغايرت و منافاتي نداشته باشدو ديني جامعه و با موازين حقوقي حاكم بر 
نظام تلقيح مصنوعي هم كه امروزه  دامن گسترانيده و در حال . )72واحدي، ص(

ين مقوله جدا نيست و  بايستي عالوه  بر مسائل حقوقي، پيشرفت و اجراست، از ا
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به ويژه دركشورهاي اسالمي كه . را نيز مورد توجه قرار داد مباحث اخالقي آن
از . ها برگرفته از موازين شرع مقدس اسالم مي باشد فرهنگ و سنن آن

نيز آوري عالوه بر مباحث حقوقي با مسائل اخالقي  كه استفاده از اين فن جايي آن
نظران به بررسي اين موضوع  بسياري از انديشمندان و صاحب. در ارتباط است

گرفتن شأن،  ناديده. گذارده است  به فزوني رو ها و انتقادها  نظر اند و اختالف پرداخته
رضايت زوجين و يا صاحبان اسپرم يا تخمك،  منزلت و كرامت انساني، مسأله 

انساب، از مسائل    خوردن سلسله هم ده و بهديدن نهاد خانوا اختالط نسب و آسيب
  .باشد الخصوص نوع ناهمگون آن مي علي اخالقي مطرح در تلقيح مصنوعي 

شود از نظر  محسوب ميپزشكي  زيست هاي اين روش بارداري كه از تكنيك
توان  برانگيز است و از اهم مسائل اخالقي مطروحه در آن مي اخالقي بسيار پرسش

  :شاره كردزير ا به موارد
امكان سوءاستفاده  و كنند مي فعاليت زمينه اين در كه پژوهشگراني اخالقي صالحيتـ 1

  .هاي جنسي و يا اطفال متولد شده وجود دارد خريدوفروش ياخته  نااهالن، مانند
  جوامع به داليل اعتقادي و اخالقيعدم پذيرش ـ 2
دادن گوناگوني و  جيت، از دستزو بروز مشكالت احتمالي در نظام خانواده، رابطه ـ 3

  تنوع نژاد
مهم نسب فرد متولّد شده از تلقيح مصنوعي ناهمگون، محرميت، قتل، نفقه،  مسأله ـ 4

  ت، ارث و مشكالت حقوقي متعاقب آنحضان
  ها ها و بيماري وانتقال ناهنجارياحتمال پيداش ـ 5
  رم يا تخمكافشاي اطّالعات مربوطه به اهداكنندگان و يا صاحبان اسپـ 6
ن بايد جنسي يا جنين نبايد موضوع مورد معامله قرار بگيرد و اهداي آ ياخته  ـ7

  .خيرانديشانه باشد
  .خون و محارم به يكديگر وجود دارد احتمال تلقيح اسپرم و تخمك افراد هم -8
  .محتمل است امكان استفاده از اسپرم بيش از يك مرد در تلقيح مصنوعي -9
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  نتيجه
هاي نوين علمي و فني، قانوني  وامع امروزي همگام با پيشرفتدر اكثر ج

گونه نبوده و  شود ولي در كشور ما متأسفانه اين متناسب با آن تدوين و اجرايي مي
نيز خأل تلقيح مصنوعي  درمورد. غالب مسائل مستحدثه فاقد قوانين موضوعه هستند

فلذا . ينه راهگشا نيستندقانوني وجود دارد و فتاواي متهافت فقها نيز در اين زم
با در نظرگرفتن جوانب و حواشي جزايي مختلف موضوع، قانون  ضرورت داردكه 

بيني ضمانت اجرايي  جامع و مانعي در اين خصوص تصويب گردد تا با پيش
امنيت خاطر  عمل آمده و زمينه  مطمئن از هرگونه سوءاستفاده جلوگيري به

  . دوستانه فراهم گردد طير و انسانخ پزشكان نيز در انجام اين وظيفه 
انگاري نفس عمل تلقيح مصنوعي اعم از نوع  نگارنده ضمن عدم اعتقاد به جرم

همگون و ناهمگون آن، بر اين عقيده است كه بايستي موضوع به زيور قانون 
الذّكر و ساير موارد مورد لزوم مرتبط  آراسته شود و در مورد مسائل و حواشي ذيل

بيني گردد و ضرورت اين امر نيز محسوس و  ت اجراهاي كيفري پيش، ضمان با آن
  :محتوم است

رويان آزمايشگاهي كه عنوان حمل برآن صادق يا  اتالف تخمك بارور شده  -1
  .جرم تلقّي شودباشد، 

اسقاط جنين ناشي از تلقيح مصنوعي، همانند جنين به عمل آمده از راه آميزش  -2
رض و مرتكبين آن عالوه بر ساير مجازات قانوني اي مجرمانه ف طبيعي، پديده

  .مقرّر نيز محكوم شوند به پرداخت ديه 
قانون مجازات اسالمي نسبت به مادران جانشين يا همان  632 به مثابه ماده  -3

اي كه پس از تولّد طفل از استرداد آن  اي يا عاريه مادران صاحب رحم اجاره
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نمايند، مجازات  را دارند، امتناع مي آنبه اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه ي 
  .تعيين گردد

هرگونه افشاي اطّالعات مربوط به شناسايي فرد يا زوجين كه به شناسايي فرد  -4
جنسي منجر گردد، همانند كشورهاي فرانسه    ياخته  كننده  كننده يا دريافت اهدا

  .انگاري گردد و انگلستان جرم
هاي امنيتي و بهداشت عمومي،  ها و يا دستورالعمل نامه كنندگان آيين براي نقض -5

هاي اهدايي و اسپرم تازه به جاي  مثل استفاده از اسپرم هاي مخلوط، اسپرم
نكردن بر روي اسپرم يا نداشتن پروانه  و مجوز،  اسپرم منجمد يا آزمايش

  .مشابه قانون فرانسه مجازات تعيين شود
از باروري ممنوع اعالم گرديده و به مثابه شدن اين نوع  فروش و تجارتي خريدو -6

  .كشورهاي فرانسه و انگلستان مرتكبين آن مورد مجازات قرار گيرند
براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در غير از موارد مجاز و قانوني به تهيه و  -7

ورزند، مجازات قانوني متناسب با آن  ها مبادرت مي گونه ياخته داري اين نگه
  .اعالم گرددشخص تعيين و 

گيري از اسپرم بيش از يك مرد در  هاي افراد صغير يا بهره استفاده از گامت -8
تلقيح مصنوعي، ممنوع و غيرمجاز اعالم گرديده وبراي مرتكبين آن ضمانت 

  .بيني شود پيش اجراي كيفري
يا شوهر وي و يا هر دو ) اي اي يا عاريه مادر صاحب رحم اجاره(مادرجانشين  -9

عنوان پدر و مادر واقعي طفل  كه پس از تولّد طفل، خود را به تيدر صور
معرفي و به نام خودشان براي وي شناسنامه دريافت نمايند، بايد به اتهام 

  .ارتكاب جرم اظهار خالف واقع تحت تعقيب كيفري قرار گيرند
اد هم كه با علم و اطّالع اقدام به تلقيح اسپرم و تخمك افر بايستي براي افرادي - 10

  .نمايند، مجازات تعيين گردد مي  خون و محارم به يكديگر
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